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4c-21/71/04.04.2022 

Procesul Verbal al 

lucrărilor Comisiei din perioada 29-31 martie 2022 

 

 În data de 29 martie a.c., Comisia pentru comunităţile de români din afara 

graniţelor ţării şi-a desfăşurat lucrările, fizic și online, cu următoarea ordine de zi: 

1.  PL-x nr. 110/2022, Proiect de Lege pentru completarea art.224 din Legea educaţiei 

naţionale nr.1/2011-  Raport comun -Comisia pentru buget, finanțe și bănci și Comisia 

pentru învăţământ. 

2. Pl-x nr. 144/2022, Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.208/2015 

privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi 

funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente-Avizare 

3. COM (2021) 811, Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, 

Comitetul Economic si Social European si Comitetul Regiunilor -Noul cadru al UE 

pentru mobilitatea urbană- Examinare fond. 

Lucrările ședinței Comisiei, în sistem mixt, au fost conduse de domnul deputat 

Gigel-Sorinel Știrbu, președintele Comisiei. Ordinea de zi și programul de lucru au fost 

aprobate cu unanimitatea voturilor celor prezenți. 
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 Ședința a început cu dezbaterea asupra Proiectului de Lege pentru completarea 

art.224 din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011, PL-x 110/2022. 

 Doamna deputat Natalia-Elena Intotero, în calitate de inițiator,  a menționat că 

proiectul de Lege are ca obiect de reglementare completarea legislaţiei pentru 

acordarea burselor românilor de pretutindeni, astfel încât cuantumul burselor românilor 

de pretutindeni să fie egal cu valoarea burselor studenţilor români. 

  

 Doamna deputat Natalia-Elena Intotero a propus comisiei un  amendament prin 

care legea să intre în vigoare începând cu anul universitar 2023-2024, pentru ca  suma 

necesară acordării burselor să poată fi introdusă în bugetul de anul viitor. Domnul 

președinte Gigel -Sorinel Știrbu a supus comisiei spre adoptare acest amendament, care 

a fost adoptat cu majoritatea voturilor deputaților prezenți.  

 La dezbaterea proiectului de Lege a participat domnul Horia Oniță – președinte, 

Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România, în calitate de invitat, care 

a menționat că susține inițiativa legislativă.  

 La acest punct al ordinii de zi au mai luat cuvântul domnii deputați: Tulbure 

Simina-Geanina-Daniela și Boris Volosatîi. 

 Comisia, cu majoritatea voturilor celor prezenți, a hotărât să emită un raport 

preliminar  favorabil asupra proiectului de Lege, cu un amendament adoptat, care va fi 

transmis Comisiei pentru buget, finanțe și bănci și Comisiei pentru învăţământ. 

 Lucrările comisiei au continuat cu dezbaterea asupra Pl-x nr. 144/2022, 

Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.208/2015 privind alegerea Senatului 

şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii 

Electorale Permanente. 

 Domnul deputat Boris Volosatîi, în calitate de inițiator, a menționat că 

propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea Legii nr.208/2015, în 

sensul prevederii obligativităţii publicării pe site-ul Autorităţii Electorale Permanente 



3/4 

Comisia pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării 
Telefon: 021/4141222; Fax: 021/4141223 

e-mail: cromanii@cdep.ro 

a unei liste cuprinzând sediile secţiilor de votare din străinătate, precum şi al prevederii 

posibilităţii exercitării dreptului de vot la secţiile de votare din străinătate, fără ca 

alegătorii să facă dovada reşedinţei în străinătate 

 Comisia, cu majoritatea voturilor celor prezenți, a hotărât să emită un aviz  

nefavorabil asupra propunerii legislative, care va fi transmis Comisiei pentru 

administraţie publică şi amenajarea teritoriului și Comisiei juridice, de disciplină şi 

imunităţi.  

 Lucrările comisiei au continuat cu dezbaterea asupra Comunicării Comisiei către 

Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic si Social European si Comitetul 

Regiunilor -Noul cadru al UE pentru mobilitatea urbană, COM (2021) 811. 

Obiectivul general: Comunicarea și-a propus să contribuie atât la atingerea 

obiectivelor UE de reducere a emisiilor de dioxid de carbon cu efect de seră cu cel 

puțin 55% până în 2030, astfel cum sunt prevăzute în „Legea europeană a climei” 

(Regulamentul (UE) 2021/1119 de instituire a cadrului pentru realizarea neutralității 

climatice și de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 401/2009 și (UE) 2018/1999), 

cât și facilitarea transportului și a mobilității urbane și periurbane, inclusiv la 

îmbunătățirea eficienței livrărilor de bunuri la domiciliu.  

 Comisia  pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării  a  fost  sesizată  

pentru  avizare,  acesta urmând  a  fi  trimis  către  Comisia  pentru  afaceri  europene,  

care  este  sesizată  în  fond.    În  urma dezbaterilor,  membrii  Comisiei  au  hotărât,  

cu  unanimitatea  voturilor celor prezenți,  întocmirea  unui proiect  de opinie favorabil 

asupra Comunicării. 

 La şedinţa Comisiei din data de 29 martie 2022 şi-au înregistrat prezenţa, fizic 

și online, un număr de 12  deputaţi: Ştirbu Gigel-Sorinel (PNL), Făgărăşian Valentin-

Ilie (PNL),  Trif Bogdan Gheorghe (PSD),  Alexe Florin-Alexandru (PNL), Lőrincz 

Ştefan-Iulian (USR PLUS), Gheorghe Andrei Daniel (PNL), Intotero Natalia-Elena 

(PSD), Rasaliu Marian-Iulian (PSD), Rodeanu Bogdan-Ionel (USR PLUS), (PSD), 
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Rusu Daniel Gheorghe (AUR), Tulbure Simina-Geanina-Daniela (USR PLUS),  

Volosatîi Boris (AUR). 

 

 În datele de 30 și 31 martie, lucrările Comisiei au avut pe ordinea de zi studiu 

individual (documentare și consultare) asupra proiectelor de acte normative aflate pe 

agenda de lucru a Comisiei.   

 

PREŞEDINTE, 

Gigel-Sorinel Știrbu 

 

 

 

 


